


  

   
 

א
 

 

 

 

  



  
  
    

 طبقا لقوانني امللكية الفكرية
א אא

א .א
א 

א א  أو عـرب االنرتنـت(א
 اى أو املدجمــة األقــراص أو  مكتبــات االلكرتونيــةلل

 א  )أخرىوسيلة 
אא.

 .א א

  
  
  
  

  



 

 

 

 

 

 

..



- ١ - 

ني لم أفرح مثلما إإذا كان ينبغي أن أعترف أقول 
هكذا منذ البداية . ارتعاشة خفيفة ثم ال شيء. كنت أتصور

 هأتحمس ألمر ما، أصبر محموما به، وعندما أنجز. .كنت
ني لكنني حماسي، عنيد لكنني حالم، وعقال. .واءيمألني الخ

مزيج من تناقضات عديدة ال ينتبه . .ورصين لكنني انفعالي
مخاتل؟ ربما، فلي قدرة على التكتم تفاجئني . لها غيري

قرار التعيين قرأته مرتين، األولى عندما استلمته، . أحيانا
 . والثانية عندما اختليت بنفسي

 أبي صالة ى بحرية، وصلولعب أخي في ذلك المساء
في . .المغرب، أراهن على أنه قرأ الفاتحة بتمهل ألول مرة

 امرأةضاء رائحة عشب ونقيق ضفادع وصوت كأنه نواح فلا
ال أخفي أني أعجبت باالسم، . .جبل العنز. يأتي من بعيد

ودون أن أفكر في المكان تصورت عنزا ضخمة، قوائمها 
 سكان قرية بأكملها، طويلة وضرعها هائل به حليب يغذي

 وإال فلماذا هذا االسم؟ 

*** 



الباص . المنحدرات عظام حيوانات ميتةفي أسفل 
يعبق برائحة العرعر، والعجالت تكركر وهي تصعد 

أعشاب طويلة جافة وخنافس متيبسة وغابات . المرتفعات
رأيت في حلم قصير أني . .الصنوبر تمتد شرقا وغربا

 .بنأغوص في أرض موحلة بلون ال

م، جالسين في كان المسافرون منطوين على أنفسه
 م مرضى ينقلون إلى ملجأ ليعزلوا كي مقاعد متباعدة كأنه

وأنا أميل إلى اليسار رأيت . ال تتسرب العدوى إلى غيرهم
بعد . مالمح باهتة لوجهي على بلور النافذة المرشوش بالوحل

أربع ساعات توقف الباص وسط ساحة تحيط بها دكاكين 
أوقف السائق المحرك وقال وهو يستعد . شبية صغيرةخ

 : للنزول

 .. العال-

أحاط . اندفع الركاب نحو الباب، ثم غابوا في الظالم
بالباص رجال يحملون مصابيح كهربائية عرفت فيما بعد 
أنهم تجار، بينما تسلق آخرون، حفاة، متمنطقون بأحزمة 

زال جلدية، وشرعوا وسط لغط التجار وصراخهم في إن
 . السلع



. ت العال أكبر مما رأيتها في الليلدفي الصباح ب
 بحرارة وأمرني أن يم علأوصلني السائق إلى تاجر سلَّ

في آخرها شجرة مغبرة يحيط بها .  الساحة كلهااجتزنا. أتبعه
سرنا وراء الدكاكين ثم دخلنا حوشا به بيوت . سياج حديدي

مربوطتان إلى ذات أبواب واطئة، وفي أحد أركانه عنزتان 
رحت أحدق إلى العنزتين وقد . حلقة حديدية وبغال تأكل تبنا
دخل التاجر أحد البيوت وبعد . أثارني ضرع إحداهما بكبره

وبينما كنت أنظر إليه . بق هناا:  وقال مبتسمايلحظة عاد إل
أمي أيضا قالت لي ذلك .  يختفي فكرت في أني محفوظووه

ذكرتني بعد أن كفكفت وهي تبكي فرحا بقرار التعيين و
 . دموعها بحوادث من طفولتي أصبحت غائمة في ذهني

*** 

. الصوت كان واطئا كأنه قادم من تحت األرض
تقدمت من البيت وقد مألني إحساس . .يرائح ند وتبن ند

اجتزت عتبته، كانت الزوايا معتمدة، . بأني في مكان مقدس
دة كان الرجل جاثيا على سجا. ثمة حصير على األرض

 في مواجهة جدار علق به مصباح صغير، وعلى يمينه ةقديم
لحق بعد لحظات . تمع، تراجعت ثم خرجتوحجارة تلإبريق 



أذكر جيدا كيف كانت ابتسامته، عريضة لكنها . بي الرجل
. أسرج بغلين ثم غادرنا الحوش ومررنا بالدكاكين. أربكتني

اجر ينظر رأيت الت.  إلى الوراءولما اجتزنا الساحة التفتُّ
إلينا فلوحت له بيدي، وأنا اآلن متأكد من أنه ال يزال 

                    .  يذكرني

ول قمررنا بح.  البغليناعندما ابتعدنا عن القرية ركبن
كان الرجل . واسعة وبيوت مغلقة ورجال يسوقون مواشيهم

ينظر إلى األمام، ومن حين إلى آخر يمد عنقه كأنه يحدد 
 إلى وجهه، عيناه سوداوان واسعتان وشفته حدقت. االتجاه

السفلى متوردة أما شعره فهو قصير يتخلله مفرق مستقيم 
 . يبدو أنه قضى وقتا طويال في رسمه

صعدنا هضبة رملية ولما بدأنا في النزول شددت 
اللجام واستويت في جلستي خوفا من أن أسقط، عندئذ التفت 

 : الرجل وقال

 .. احذر، الطريق وعر-

تفعت الشمس في سماء شديدة الصفاء وبدأ جسدي ار
كان يعترضنا في البداية رجال على بغال . ينضح عرقا



وحمير يتكلمون بأصوات عالية نسمعها من بعيد، وفجأة 
كانت األرض تمتد حولنا عارية إال من نباتات . فاجأنا الخالء

كنت أسمع بوضوح سنابك البغلين وهي تضرب . متفرقة
ورغم أن الوقت كان . يبة تغري بالنوماألرض ضربات رت

ع رأسي نحو فبدا لي، وأنا أر. صباحا كانت الحرارة شديدة
السماء، كما لو أن الشمس ال تشرق إال لنا وأن حرارتها كلها 

 وتترك اللجام من حين إلى بدأت يدي ترتخي. تنصب علينا
ح قطرات العرق التي كانت تنزلق من حاجبي سمآخر لت

عندما تسلمت قرار التعيين لم أفكر إطالقا . وتندس في عيني
تساءلت وأنا أنظر إلى تلك . في ما يمكن أن تكون جبل العنز

كيف لم يخطر ذلك بذهني؟ وألول : األرض الحمراء الساكنة
مره شعرت بخوف ممزوج بالندم، وزاد في خوفي صمت 
ذلك الرجل الذي أرافقه وسط خالء إلى مكان ال أعرفه 

يا على نفسه، متجمدا على بغله كأنه مشدود والذي ظل منطو
 . إليه بأحزمة جلدية

ي وفي لعبرنا واديا جافا، على جانبيه نباتات من الدف
لم يكن . مجراه رمل كثيف كانت تغوص فيه قوائم البغلين

هناك أي أثر ألقدام أو حوافر فكأننا أول من عبر ذلك 



تلك ولما اقتربنا من شجرة خروب فاجأتنا في . المكان
األرض المقفرة شد الرجل اللجام وأوقف بغله، ظننت أننا 
سنستريح، ظل يحدق إلى الشجرة كأنه يراها ألول مرة ثم 

 : قال دون أن يلتفت إلى

هنا ذبح سبعة رجال، ظلت جثثهم مبعثرة تأكلها  -
 :الغربان، ترجل وشرع يثير الرمل برجله وهو يردد

 ..هنا ينامون، هنا ينامون -

 : سألته

 بحهم؟ من ذ -

 : هسقال كما لو أنه يخاطب نف

 ..الباشا -

استوى في وقفته ومد يديه ثم أغمض عينيه، فجأة بدأ 
 :  وبعد لحظة مسح دموعه ثم قال كأنه استشعر حيرتي،يبكي

 ..جدي كان واحدا منهم -

 :سألته متلهفا

 لماذا ذبحهم؟ -



بعد صمت قصير أجاب بصوت منخفض كأنه يفشي 
 : سرا

 ..لضرائبألنهم ثاروا بسبب ا -

. ثم انفجر في حديث طويل أحسست أنه يلتذ به
وصف لي جده الذي تزوج ثالث نساء أنجب منهن ثمانية 
عشر ابنا هاجر خمسة منهم إلى المدن وانقطعت أخبارهم، 

               .      ومات بعضهم في حروب القبائل

أثارني حديثه فتصورت جثثا تنحل تحت شمس 
بدا لي آنذاك أن . يكرهته وهو يبكال أدري لماذا . محرقة

 صورته يوجهه تغير، وبينما كنت أنظر إليه اختلطت عل
سوى أنه حفيد هذا رجل ال أعرف عنه شيئا . بصورة أبي

 ..ثوري مات مذبوحا في أرض غامضة

اقتربنا من هضبة عالية وأخذت الصخور تتكاثر من 
الهضبة لما نزلنا . كان الطريق ضيقا ال يتسع للبغلين. حولنا

وصلنا إلى جدول صغير، ودونما اتفاق أوقفنا البغلين 
جلس الرجل على حافة الجدول أما أنا فقد غطست . وترجلنا

رأسي في الماء ثم أخذت أغرفه وأسكبه على صدري، وبعد 



لحظة ألقيت بجسدي في الجدول وبدأت أطرطش الماء، 
 : عندئذ ضحك الرجل ثم قال

 وماذا ستفعل في جبل العنز؟ -

ال أدري لماذا أزعجني سؤاله، . طر ببالي أال أجيبهخ
توقفت عن الحركة ثم قلت . ربما ألنه لم يطرحه منذ البداية

 : له وأنا أحدق إلى عينيه

 ..سأدرس األطفال -

لم يقل شيئا، أشاح عيني بوجهه ثم نهض وركب 
 : التحقت به ولما عدنا إلى السير قال بلهجة ساخرة. بغله

 …طفال يفكرون اآلن في األ -

- ٢ -  

بعد الظهيرة يثور الغبار . لم تكن جبل العنز كبيرة
وال يهدأ إال عندما يهبط الليل وتبدأ طيور الوطواط تحليقاتها 

المدرسة تتكون من قسم واحد يتسع لثالثين  كانت. المتعبة
في ساحتها تقوم شجرة توت ال يعرف سكان جبل . طفال

 . مائة سنةالعنز من غرسها ويقدرون عمرها بثالث



. عندما وصلنا كان الوقت قد تجاوز الظهيرة بقليل
خرج إلينا . مررنا ببيوت يطل من أبوابها أطفال عراة
 بتمعن كأنني يالرجال وأخذوا يسيرون حولنا وينظرون إل

أمام بيت صغير يقع على مرتفع في . قادم من كوكب آخر
ل تسلم أحد الرجا. طرف القرية أوقف الرجل بغله فترجلنا

 ظللت واقفا ال أدري . البغلين وقدم لهما العلف والماء
كنت مسلوب اإلرادة أمام تلك العيون التي تحدق  .ما أفعل

 : ولما قال الرجل وهو يمد يده. يإل

 ..تلك هي المدرسة -

أنا متأكد أن . غمغم الرجال وابتسم بعضهم ثم تفرقوا
رزون اآلباء سيحدثون عني أبناءهم بعد سنوات عديدة وهم يف

وعندما يطول الحديث سيختلفون في وصف . .حبات البطاطا
 . البغل الذي كنت أركبه

*** 

أثناءها عرفت أنه . قضيت ليلتي األولى مع مرافقي
أثارني بيته منذ أن دخلته بنظافته في قرية . يدعى إسماعيل
كان األثاث . ظهيرة مع عاصفة من الغبارلها موعد كل 



ما أدهشني هو ذلك الرف الخشبي مرتبا بعناية كبيرة ولكن 
ودون أن أستأذن . الطويل الذي تراصت فوقه كتب مجلدة

توجهت نحوها بدافع فضولي قوي لم أستطع أن أتغلب عليه 
. وبدأت أتصفحها، كتب في التفسير والتاريخ والفقه واألدب

 :  إسماعيل وقال مبتسمايالتفت إل

 . .إنها لجدي -

 :  فأضافاعدت أتصفحه

ا، درس في الزيتونة سنتين كاملتين ثم كان عالم -
 ..انقطع ألن أباه لم يتحمل نفقات الدراسة

لما دخلنا القسم اتجه . في الصباح ذهبنا إلى المدرسة -
مباشرة إلى آخره وهو يتسلل بين مقاعد خشبية 

 : مبعثرة وفتح بابا واطئا لم أنتبه إليه ثم قال

 أمثل إنه بيتك، إذا أردت شيئا فاتصل بي، أنا الذي -
دهشت فظللت واقفا دون حركة، وبسرعة . الحكومة

استعادت ذاكرتي صورته وهو واقف في أرض 
غامضة تحت خروبة كبيرة يبكي جده الذي مات منذ 

حطمت . هيئ البيت في يوم واحد ..زمن بعيد



. أعشاش العناكب وطليت جدرانه ودهن بابه وشباكه
بعد أعوام تذكرت وأنا أنظر إلى ضوء الظهيرة 

إلى غرفة السجن من كوة صغيرة اللحظات يتسلل 
 ..األولى التي قضيتها في ذلك البيت

*** 

. األيام األولى وحيدا منطويا على نفسيأمضيت 
عندما ينزل الليل أشعل المصباح وأكتب رسائل طويلة إلى 

ن سكان جبل العنز يجيدون زراعة البطاطا، إأهلي أقول فيها 
كانت الرسائل تصلني . عزلة قاتلةن األطفال أذكياء هنا والإو

إلى العال  كنت أنتظر اليوم الذي يسافر فيه إسماعيل. متأخرة
وبسرعة تعمقت . ستلمهاأنقطة يصلها البريد كي  آخر

عرفني بالقرية بيتا بيتا، ورغم ذلك كنت . عالقتي بإسماعيل
كان يؤكد لي كلما مررنا بشجرة التوت أن جده . حذرا منه

 فقد اشترى شتلتها من المدينة ولما نمت هو الذي غرسها،
سيجها كي ال تأكلها األبقار والماعز، وأنه هو الذي يجردها 

 .نه يستطيع أن يستأثر بثمارهاإكل عام ثم يقول لي 

. أثارتني العزلة التي كان يعيشها من حين إلى آخر
أحيانا . خالل أيام عديدة ال يخرج من بيته وال يكلم أحدا



ا يطبخها في الماء ومن قبرات يصطادها يقتات من بطاط
بفخاخه أو من نباتات برية يقتلعها من الشعاب ليوفر ماال 
فيحقق أمنية جده الذي مات وهو يحلم بها، لكنه من حين إلى 
آخر يحمل المال الذي جمعه إلى العال ويعود منها بنعال 

 بعلب السردين اوجوارب وسراويل فضفاضة ويخرج محشو
ها كثيرا وبقارورات من العطر يضعها على التي كان يحب
: يبتسم سكان جبل العنز ويقولون ساخرين. رف الكتب

 .سيحدث له ما حدث لجده

في بداية كل شهر يتجول إسماعيل في البيوت وهو 
 معدني ورثها عن جده ليرى بإطاريضع على عينيه نظارة 

يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم . إن كان هناك مواليد جدد
اتهم وأجدادهم وجداتهم بدقة في دفتر ضخم، ويوم وأمه

كان ينفعل عندما . الخميس يسجلها في دفاتر الحكومة بالعال
. يسأل األب عن الساعة التي ولد فيها طفله فال يجيبه بدقة

أحيانا يرفع األغطية عن المواليد الجدد ويقلبهم ليتأكد ما إذا 
رأيه ال يهتمون  العنز في  فسكان جبل،كانوا ذكورا أو إناثا

أما في نهاية الشهر . بجنس المولد إال عندما يشرع في الحبو
 من افإنه يجتمع بالناس تحت شجرة التوت ويقرأ عليهم أخبار



وعندما ينتهي . صحيفة مضى على صدورها أسبوع كامل
ن أرض جبل العنز خصبة وإن البطاطا التي إيقول لهم 

كومة ستضيف أقساما تنتجها أجود بطاطا في العالم، وإن الح
 عريضا اجديدة إلى المدرسة وستبني مستشفى وتشق طريق

وسط الهضاب والجبال يصل جبل العنز بالعال وتبلط 
الشوارع وتبيد الحشرات وتقتل الزواحف فتتحول جبل العنز 

رك يإلى مدينة كبير يزورها الوزراء ويأتيها اليانصيب والس
ها السياح ليشاهدوا والفرق الموسيقية المشهورة ويقدم إلي

في البداية يتحدث بهدوء، وشيئا فشيئا يرتفع . زراعة البطاطا
 . صوته فتلتمع عيناه ويسيل ريقه

. عندما أتذكر ذلك اليوم أحاول أن أستعيد المشهد
يبدو غائما لكني ألح على الذاكرة فأكاد أشتم رائحة الخشب 

 كنت في مواجهة الحائط، وفي. التي تنبعث من المقاعد
. تقدم بين المقاعد وجلس في آخر القسم. التفاتة صغيرة رأيته

كانت رجاله غائصتين . في الليل وجدته غارقا في الكتابة
رفع رأسه عندما رآني . حتى الركبتين في سطل من الماء

كان التعب باديا على وجهه، ابتسم . واقفا في مدخل البيت
 :ابتسامة متكلفة وقال وهو يخفض رأسه



 ..ر عن درسكإنه تقري -

 ظللت .حرك رجليه في السطل وابتسم من جديد
. لم أقل شيئا. استشعرت هبة نسيم بارد. واقفا في مكاني

ى إسماعيل تراخ.  إليهقأعجبني لون المصباح فمضيت أحد
 :ظهر الكرسي الخشبي ثم قال وهو يضع القلممستندا إلى 

 ..أليس كذلك؟ إنه عملي. .أنت تفهمني -

 :  وأصابعه تالمس القلمسكت لحظة ثم واصل

 ..ال أستطيع أن أسكت عن -

 : قاطعته

 عم؟ -

 : نهض بسرعة باغتتني وصاح

 . إني أعرف حيلكم. .ال تتصور أني أقتنع بسهولة -

جلس على الكرسي . رأيت يده اليمنى ترتخي. سكتُّ
 . كما لو أنه يريد أن يقول شيئا لكنه لم يتكلميونظر إل

كنت  .قفت في المدخلعندما جاء في المرة الثانية تو
. غاضبا ومصمما على المواجهة لكنه لم يحاول أن يدخل



كان يمشي ببطء ويتلفت .  ثم ذهبابتسم ابتسامة عريضة
عندئذ شعرت .  الساحةظللت أنظر إليه إلى أن اجتاز. حوله

 .  أنني انتصرت عليه وترسخ في ذهني أن إسماعيل عدوي

أخذت .  يكلمنيم قليلة اكتشفت أنه ال يريد أنابعد أي
الرسائل تتأخر، في البداية كانت تصلني واحدة في الشهر 

ليس سهال أن . وفجأة انقطعت تماما فأصبحت في عزلة
 . تعيش وحيدا في قرية صغيرة مثل جبل العنز

. انتهت فورة الحماس، وصحوت على هذه الحقيقة
استغرقت في المطالعة لكني لم أستطع أن أتغلب على 

لة لم أشعل المصباح، اجتاحني الغضب، ذات لي. وحدتي
تقلبت على الفراش كمريض محموم وغرقت في هذيان 

الكتب التي حملتها معي قرأتها كلها ثم أعدت . طويل
 ناأحيا. قراءتها، والتأمالت اللذيذة لم أعد أجد فيها عزاء

أقضي وقتا طويال في تسريح شعري، أمشطه إلى اليمين 
 أو أقف أمام ،ر، أو أقلم أظافريوأشوشه ثم أمشطه إلي اليسا

كان أزرق أو أخضر، المرآة ألحدد لون عيني وأتأكد ما إذا 
. أو أصفر يميل إلى األخضر، أو أزرق يميل إلى األصفر

 الكراسات المغلفة باألسود يبدأت أهتم بأشياء أخرى، أحص



ثم المغلفة باألحمر أو أقيس طول الغرفة وعرضها، أو أفكك 
 أركبها أو أحدق إلى يدي ألرى أيهما أكبر، آلة الحالقة ثم

وعندما تشتد كآبتي أخرج قرار التعيين، أنظر إليه ثم أطويه 
 .وأعيده إلى مكانه

. في تلك الفترة كان إسماعيل يعيش إحدى عزالته
ينهض باكرا يتجول وحيدا لوقت قصير في الحقول المجاورة 

هل جبل مكنني غيابه من أن أتعرف على أ. لبيته ثم يختفي
أصبحت أزورهم في استمرار، أدخل بيوتهم وأالعب . العنز
، وأحيانا أرافقهم إلى الحقول وأساعدهم في جني مأطفاله
شيئا فشيئا تغلبت على عزلتي، لم يعد يعنيني كثيرا . البطاطا

. مألني يقين بأن ال شيء يحدث هناك. أال تصلني الرسائل
أشعر كما لو أني  جبل العنز وأهلها حتى أني أصبحت تأحبب

 صارت جبل العنز مركز .ولدت في أحد بيوتها الصغيرة
 .الكون

- ٣ -  

يحفرون . أهل جبل العنز يجيدون زراعة البطاطا
بأصابعهم في األرض المحروثة ثم يضعون الحبة، وبحركة 

 . سريعة يهيلون عليها التراب



صحيح أنني . غريبالي ذلك ال أدري اآلن لماذا بدا 
ثالثة أم أربعة ( طاطا وأثناء إقامتي بجبل العنز ال أحب الب

 . لم آكل حبة واحدة لكن لونها كان وال يزال يثيرني ) ؟أعوام

.  قصص كثيرة في جبل العنزىعن البطاطا ترو
في الليل عندما أكون وحيدا أسجلها . ها بانتباهيكنت أستمع إل

في البداية كنت . في دفتر صغير أحتفظ به معي حتى اآلن
شيئا . ارن بينها وأحاول عبثا أن أعرف القصة الصحيحةأق

فشيئا تخليت عن ذلك وأصبحت أحب كل تلك القصص فهي 
وعندما أستعيدها في . في آن واحد تبدو لي واقعية وخيالية

ذاكرتي أسمح لنفسي أن أغيرها أو أضيف إليها بعض 
التفاصيل، مثال تخيلت بداية أخرى للقصة التي ترويها أرملة 

خديجة : الخمسين من عمرها، جميلة ولها ثالثة أسماءفي 
 .وراويةبوبنت بوراوي وال

ذات صباح فوجئنا في مكان ال يبعد كثيرا عن بيت 
كانت خضراء يانعة كأنها طلعت فجأة . ةإسماعيل بوجود نبت

. اقتلعوها. األطفال هم الذين انتبهوا إليها. من األرض
حملوها إلى . يظنونفاكتشفوا أنها ليست عوسجا كم كانوا 

 . تأملوها جيدا، بعضهم قضمها ليتذوق طعمها. آبائهم



وبعد نقاش طويل اتفقوا على أنها يمكن أن تكون 
جنسا غريبا من الحنظل ال فائدة فيه، خصوصا أن الماشية 
والدواجن لم تأكلها، بل إن الديكة لم تحاول االقتراب منها، 

بدت لهم آنذاك مثل فألقوا بالنبتة وحباتها الصغيرة التي 
. بعد زمن طويل عادت النبتة إلى الظهور. بويضات القبرة

 كانت كثيرة .األطفال هم الذين اكتشفوها هذه المرة أيضا
جنوا حباتها وحملوها إلى بيوتهم، ولما طبخوها . ومتباعدة

 . هكذا ابتدأت حمى البطاطا في جبل العنز. اكتشفوا أنها لذيذة

ال تعجبني، ويبدو أن الكهل الذي بداية القصة الثانية 
 .يرويها ضعيف الخيال لذلك أحذفها دائما

للمرة األولي يزور جدي تلك المدينة، وهو أول من 
هناك شاهد أشياء عجيبة ظل . زارها من أهل جبل العنز

هناك اكتشف هذه . يتحدث عنها إلى األيام األخيرة من حياته
 أنه عاد بخرج أذكر. الحبات الصغيرة وأكلها فأعجب بها

ع أن يحدد لونها عندما حدثني ي بالبطاطا وأنه يستطيءمل
رحم اهللا جدي، لواله لبقيت جبل العنز . عنها للمرة األولى

 . فقيرة



قصة العسكري يرددها ثالثة أشخاص ولم أعد أذكر 
ويبدو أن ذلك يمكنني . من هو الذي رواها لي للمرة األولى
ا الفرح العجيب الذي أشعر من التوغل في الخيال، ويفسر هذ

القصة ال تحدد . ( .ذات مساء. به عندما أستعيد هذه الحكاية
ذات مساء خريفي . ) .ذلك أستطيع أن أذكر ما أشاءلالفصل 

جاء عسكري طويل أخضر العينين ال أحد يدري من أين 
عاش . كان يركب حصانا أصهب جميال يصهل كثيرا. مدق

عنز علم أثناءها الناس العسكري عشرين عاما في جبل ال
 ثالث عشرة معركة قبلية انتصر ضوخا. زراعة البطاطا

فيها، وبنى بيتا في طرف القرية، وتزوج امرأة تصغره 
ال أحد من . بعشرة أعوام ماتت بعد أربعة أشهر من الزواج

سكان جبل العنز يعرف عائلة هذه المرأة التي تقيم في قرية 
 عسكري كما تقول الحكاية فهو أما البيت الذي بناه ال. بعيدة

وعندما اشتد صراعي مع . ال يزال موجودا في طرف القرية
 .إسماعيل هجرت المدرسة وأصبحت أقيم فيه

*** 

 .بغال ودجاج. روائح أطعمة. كالبنباح . غبار
كأن أهل جبل العنز . اليوم الذي تباع فيه البطاطا ليس عاديا



 ىتجن. ا قليلةيستغلون كل فرصة للفرح في قرية أعراسه
البطاطا وتوضع في أكياس من جلد الماعز أو تكدس أمام 

 .البيوت، وعند الظهيرة يجيء التجار من العال

لم يكن إسماعيل يعيش من زراعة البطاطا كسكان 
كان . جبل العنز رغم أن األرض التي ورثها عن جده واسعة

 منها راتبا مرتفعا ىيفتخر بأنه موظف في الحكومة يتقاض
إال أنه كان يبدي . سلمه في الخميس األول من كل شهريت

ألسباب غامضة في بعض األعوام اهتماما عجيبا بأرضه 
وكانت البطاطا هي التي . الرجالفيفوض زراعتها ألحد 

 .تنهي عزلته وتدفعه إلى مخالطة أهل جبل العنز

وكما في المرات السابقة، أشاع إسماعيل فجأة أنه 
نحبس اياراته للعال إلعداد سفره ثم تكاثرت ز. يستعد للحج

 حج إسماعيل لفترة طويلة ظل. أثناء يومين كاملينفي بيته 
وبالرغم من أنهم . الموضوع الرئيسي في أحاديث الناس

كانوا يفتخرون بأنه يوجد في هذه القرية الصغيرة المنسية من 
كانت صابة ذلك الموسم كبيرة، . ستطأ قدماه األرض المقدسة

امتألت كل األكياس . رض البطاطا كما لم تعط أبداأعطت األ
والمطامير وبقيت البطاطا مكدسة في الحقول يلعب بها 



تساءل أهل . انت تعافهااألطفال ويقدمونها علفا للدواب التي ك
 بعد أن حمدوا اهللا عن أسباب تلك الصابة فالتربة جبل العنز

 من ذاتها، واألمطار التي نزلت ذلك العام لم تكن أغزر
وعندما اختلى كل واحد منهم بنفسه . أمطار المواسم الماضية
 .فكر في حج إسماعيل

أبدا لم . المفاجأة التي حدثت فيما بعد كانت كبيرة
مضى . يفكر أهل جبل العنز في أن ما حدث يمكن أن يحدث

اجتمع إسماعيل بالناس . شهر بأكمله لكن تجار العال لم يأتوا
صابة البطاطا كبيرة في : برخبالتحت شجرة التوت وأعلمهم 

كل مكان هذه السنة، والمزارعون ألقوا بمحاصيلهم في 
ت طويل قال إسماعيل بصوت واطئ وهو موبعد ص. البحر

 :يحدق إلى الوجوه

 .. كل البطاطا في جبل العنزيقررت أن أشتر -

بغتة تعالت صيحات الفرح يرافقها تصفيق حاد، 
يل فقد ذكرهم بأنه حفيد وبعض الرجال بدأ برقص، أما إسماع

 ..همدالثوري الذي مات دفاعا عن أجدا



- ٤ - 

في تلك الظهيرة كانت الحرارة شديدة، والصمت 
كنت . لقيت على الفراش ثم است،أغلقت النافذة والباب. ثقيال

عندئذ بدأت . حاولت أن أنام لكني لم أستطع. ترامتعبا ومتو
 ول أن أنسى كل أحا. إنها حيلة ألجأ إليها أحيانا. .أفكر

: ما حولي وأعود إلى الماضي أنبشه بحثا عن حادثة قديمة
خصام مع . مطاردة أبقار تأتي إلى البئر بحثا عن الماء
 ..أطفال حول قبرة ميتة، محاولة لعبور نهر فائض

بينما كنت أتقلب على الفراش سمعت صريرا، 
استدرت بسرعة نحو الباب فرأيت إسماعيل منتصبا في 

 : ون وعي قلتد نهضت وب.العتبة

 ..أهال -

 حتى أنني شعرت بحرج يظل إسماعيل ينظر إل
 : أضفت وأنا أشير بيدي إلى الكرسي الوحيد في الغرفة. شديد

 ..تفضل. .جلسا -

تقدم من الكرسي، وقبل أن يجلس نظر في أرجاء 
 .الغرفة كأنه يبحث عن شيء ما



مد رجليه فرأيت . ظللنا صامتين لفترة قصيرة
سحب إسماعيل . رهاحدقت إلى أصابعه ثم إلى أظف. صندله

 :رجليه تحت الكرسي فقلت

 ..الحرارة شديدة -

جلست على . أشار برأسه موافقا ثم عدنا إلى الصمت
منذ . طرف السرير وأنا أتساءل عن سبب مجيئه المفاجئ

حادثة المدرسة لم يكلمني، وقد حاول مرات عديدة أن يعزلني 
وبينما كنت مستغرقا . لى الرحيلفي جبل العنز كي يدفعني إ

 : في التفكير سمعته يقول

 هل علمت الخبر؟ -

ال أدري لماذا أزعجني سؤاله بالرغم من أنني كنت 
متلهفا لمعرفة سبب قدومه، ربما ألنني أحسست أنه كان 

 أي خبر؟: ينتظر مني أن أسأله بسرعة

رفعت رأسي ورحت أحدق إلى السقف، وبينما كنت 
كان صمتي قد ولد فيه إحساسا باإلهانة أتساءل عما إذا 

 بعينين ي نحوه فوجدته يحدق إلتتحرك على كرسيه، التف
قت رأط. بادلته النظر لعدة ثوان ثم بدأت أتضايق. جامدتين



 حين نظرت إليه من جديد اكتشفت أنه . وشبكت أصابعي
 . وأنه بدأ ابتسامة لم يكملهايال يزال ينظر إل

 : ابتسم له ودون وعي قلت

 ما بك؟  -

 :مد عنقه وهو يقول

 هل علمت الخبر؟  -

 ماذا حدث؟  -

 ..الحرب اندلعت بين اليهود والعرب -

 :قلت وأنا أميل بجسدي في اتجاهه

 متى؟ -

 ..أمس سمعت الخبر -

تذكرت المفرق الذي كان . سكت ثم أحنى رأسه
يتخلل شعره عندما رأيته للمرة األولى، وحينما كنت أتساءل 

 : دأ يغزو شعره رفع رأسه ثم أضافما إذا كان الصلع قد ب

 ..العرب يطالبون بوقف إطالق النار -



 :ت في ال مباالة لم أكن أتوقعهادرد

 ..يطالبون بوقف إطالق النار -

 :وبعد لحظة سألته

 ولكن لماذا؟ -

أعتقد أن سؤالي لم يعجبه، بل خيل لي آنذاك أنني 
.  وشرع ينظر إلى السقف،مال إلى اليسار. مته قليالآل

نهض . خطوتين نحوه وأنا أحاول أن أقول شيئا ماخطوت 
 :      يودنا من الباب ثم قال دون أن ينظر إل

 ..لكني لم آت لهذا السبب -

 :بعد تردد سألته

 لماذا أتيت إذن؟ -

 : استدار نحوي ثم أدخل يده في جيبه وقال

 ..أريد أن أعطيك رسائلك -

 : ولما اقتربت منه الستالمها أضاف وقد غير لهجته

 ..ط واحدبشر -



فكرت في أن أندفع نحوه وأفتكها منه، فقد أحسست 
 .  وأن كل ما قاله يمهد لهذا الشرط،فجأة أنه يريد أن يعذبني

 :قلت وأنا أتراجع

 ما هو؟ -

 فكاد رأسه يالمس هقترب مني ومد عنقاعندئذ 
 : بعينيه الواسعتينيق إلدرأسي، ثم قال وهو يح

 ..أن تكف عن تحريض الناس-

 : ب شديد فقلت بصوت عالاجتاحني غض

 .لم أحرض أحدا -

 : صرخ فأحسست ببصاقه على وجهي

 ..لقد حرضتهم -

 : يسكت لحظة ثم أضاف وهو ال يزال يحدق إل

ألم تشع أنني متواطئ مع تجار . .أعرف حيلك -
 العال؟ 

 : قلت بهدوء محاوال إقناعه



 . .حتى األطفال يعرفون. .ليسوا أغبياء -

 : إلى السريرثم أضفت وأنا أتراجع 

 .  .هذه الرسائل التي تريد أن تسلمها لي ال تهمني -

 : أطرق ثم قال

 ل؟ وهل أنت واثق مما تق -

 . .نعم -

 . حينما رفع رأسه مبتسما فهمت أنه لم يقتنع بإجابتي -

 :قلت بلهجة تنم عن إصرار

 .تستطيع أن تحتفظ بها. .نعم -

 :بعد تردد أضفت هازئا

 ..أعرف أنك تحب الرسائل. .خذها -

به، في تلك اللحظة ضكنت أتصور أن كالمي سيغ
إال أنه ابتسم مرة  شعرت برغبة شديدة في أن أراه منفعال،

 .ثانية ثم تقدم من الكرسي وجلس عليه



 ،جلست بدوري على طرف السرير، وكتفت يدي
مرت لحظات طويلة خيل . ورحت أتأمله وهو يدعك وجهه

القة لها بالرسائل لي أثناءها أن إسماعيل يفكر في أشياء ال ع
 .أو تحريض أهل جبل العنز أو حرب العرب واليهود

 : حرك قدميه ثم أحنى رأسه قليال وقال

 هل تتذكر رحلتنا إلى جبل العنز؟ -

ها هو يغير موضوع الحديث، يعود إلى الماضي، 
ويستعين به، فكرت في أنه يشبهني، ولكن إلى أي شيء يمهد 

 بسؤاله؟ 

ليها، ثم قلت بلهجة تنم عن سويت المخدة، واستندت إ
 : ال مباالة

 . .أتذكرها. .نعم -

 : على الكرسي، وعاد يقولىباعد رجليه، ثم تراخ

 قد ال تصدق . عندما رأيتك للمرة األولى فرحت -
منذ . ما أقوله لك لكن ذلك ليس مهما في رأيي

العنز اللحظات األولى أحسست أن مجيئك إلى جبل 
أ هذا اإلحساس سيحدث تحوال في حياتي، وقد بد



يترسخ لدي حينما سألتني عن كتب جدي وشرعت 
حياتي . .أنت أول شخص يفعل ذلك. .تتصفح بعضها

 . .في هذه القرية النائية

 كأنه يريد أن يعرف ما إذا كان ي ونظر إل،سكت
 لي آنذاك أن حاجته إلى الحديث ابد. باستطاعته أن يواصل

بأنني لست أردت أن أشعره . قوية، وأن الكالم يريحه
 .متضايقا، فقمت بإشارة برأسي يبدو أنها أشاعت فيه الرضى

أحيانا كنت أغلق األبواب .  قاسية هناتحياتي كان -
كنت أحب مطالعة الكتب . والنوافذ كي ال أرى أحدا

وخاصة المالحم وكتب التاريخ، لكن هذا الحب تحول 
. . اآلنحتىفي فترة قصيرة إلى نفور ال أدري سببه 

. رت أكره الكتب، أكره رائحتها وشكلهاص. .نعم
 من كتب وأنني اذات ليلة حلمت أنني أتسلق درج

أنت . .أسقط من أعاله على أرض يغمرها ماء بارد
. الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه أن يفعل شيئا ما

كنت أحتاج إلى من يساعدني لكنك . كنت مقتنعا بذلك
 ..أنت أيضا. .خذلتني

 .قاطعته مستغربا



       تك؟         خذل -

ألم . .نيتلكنك خذل. .ربما لم تفعل ذلك قصدا. .نعم -
تغضب عندما اكتشفت أنني أكتب تقريرا عن درسك؟ 

كان ال بد أن أفعل . .لم تحاول أن تعرف السبب
ذلك، ماذا أستطيع أن أفعل في هذه القرية النائية إذا 

 . .لم أكتب تقارير

فرك  .استويت في جلستي، وحدقت فيه مندهشا
 : أصابعه للحظات ثم نهض وقال وهو ينظر في اتجاه الباب

 ..يجب أن تعرف أنني عنيد -

 :ثم أضاف كأنه يخاطب نفسه

 .جدي أيضا كان عنيدا -

 : تركت السرير واقتربت منه وأنا أقول

 . .ولكني ال أفهم، ماذا -

 : قاطعني وهو يستدير نحوي

 ..ال شيء يعنيني. .اآلن -



رج منه رسائل ألقاها على أدخل يده إلى جيبه، وأخ
 .األرض ثم خرج

- ٥ - 

أما .  سكان جبل العنز بسرعة تجار العالينس
إسماعيل فقد ظل وفيا لوعده، فهو يشتري كل سنة محاصيلهم 

ذات مرة ناقشه أحد المزارعين، فغضب غضبا . من البطاطا
ف اع يقول فيه أمام الجميع إنه سيك، وهدد بتنظيم اجتماشديد

 .طاطاعن شراء الب

 أصبح يحتوي .خالل سنة واحدة تغير بيت إسماعيل
طاوالت : على أثاث فاخر لم يره أهل جبل العنز من قبل

 مكتب خشبي كبير، ، مختلفة األشكاليبقوائم معدنية، كراس
سجاجيد فاخرة، مصابيح بلورية ملونة، سرير يتسع 
لشخصين، خزانة مالبس بها مرآة في حجم قامة اإلنسان، 

 .يد يصل صوته في الليل إلى كل البيوتمذياع جد

 نوءأضيفت للبيت غرف بنوافذ واسعة بناها بنا
مشهورون في القرى المجاورة وأربعة عمال سلحهم 



إسماعيل إثر انتهاء عملهم، وأعلن أن الحكومة عينتهم حراسا 
 . في جبل العنز

أصبح الرجال يتنقلون في شوارع القرية حاملين 
خالل األيام األولى لم . ماعيل عن جدهبنادق قديمة ورثها إس

يلعب األطفال في المساء كعادتهم، وصار الرجال يعودون 
شيئا . إلى بيوتهم قبل غروب الشمس، وال يخرجون في الليل

تهم في القرية، وتعود عليهم سكان طفشيئا فرض الحراس سل
جبل العنز خصوصا وأنهم أصبحوا يعوضون إسماعيل في 

ون المواليد الجدد ويفضون الخصومات أعمال كثيرة، يسجل
 ..ويهيئون لالجتماعات ويشترون البطاطا

في تلك الفترة أمر إسماعيل حراسه بحفر  قبر واسع 
لجده تحت شجرة التوت ثم جمع رجاال من قرى مجاورة 
وأرسلهم إلى تلك األرض المقفرة حيث تقوم شجرة الخروب 

. الثة أياماستغرقت عملية البحث ث. للبحث عن عظام جده
كان إسماعيل يتصل بالحفارين كل يوم بواسطة فارس 

مشهور اختاره خصيصا لذلك، ويزودهم بخرائط يرسمها  
بدقة في الليل لتدلهم على المكان الذي توجد فيه العظام، 

ن الحفارين عديدون وأنهم أ ويروي الفارس لسكان جبل العنز



ون ينامون في خيمات كبيرة ويغنون في الليل ويرقص
 ..ويضحكون كثيرا

لما علم إسماعيل أن الحفارين عثروا على عظام جده 
م طويال، دفرح وكاد يقيم حفال كبيرا، إال أن هذا الفرح لم ي

فقد الحظ سكان جبل العنز أنه كان حزينا جدا أثناء الدفن 
وبعضهم أصبح مقتنعا بأن إسماعيل رجل وفي وأنه يحب 

 . فعال جده

دفن بدأت تصلني رسائل تحذرني بعد أيام قليلة من ال
. من التهاون في العمل وتدعوني إلى احترام قوانين التدريس

كنت في البداية أتألم، وعندما أعود إلى بيتي أقرأها مرة ثانية 
شيئا فشيئا تعودت عليها حتى أني لم أشعر بأي . وأتذكر أمي

 .رار الصرفشيء عندما استلمت ق

 رأسه مفلطح .المعلم الذي عوضني يشبه مهرجا
كرأس أفعوان، وشعر ذقنه المائل إلى البياض مثل عثنون 

عندما يتكلم تنفرج شفتاه الدقيقتان وتمتدان إلى . تيس عجوز
كانت تأتأته قوية، وكان يبذل . األمام فيبرز لسانه القرمزي
 . جهدا كبيرا في نطق  كلماته



. لم ينقطع التالميذ عن الضحك في اليوم األول
علم الجديد بإسماعيل فطاف الحراس ببيوت القرية استنجد الم

بيتا بيتا يحذرون الرجال مما سيحدث ألبنائهم إن تمادوا في 
إال أن ذلك لم ينفع، فضحك األطفال لم ينقطع، بل . الضحك

أصبح كالعدوى، يكفي أن يبتسم أحدهم حتى ينفجر الصف 
ضحكا يتحول بسرعة إلى قهقهات حادة يتجاوز صداها 

 . لمدرسة وينتشر في القريةجدران ا

بدأ الرجال بدافع فضولي يتجمعون من بعيد حول 
وفي . هم الضحكبوشيئا فشيئا غل. المدرسة لمشاهدة ما يحدث

تلك األيام راجت شائعات كثيرة في جبل العنز تقول إن 
إسماعيل قد ضحك أيضا، وقهقه طويال، حتى أنه أصيب 

الحراس قضى بمرض في حنجرته فلزم الفراش، وإن أحد 
 . ليلة كاملة منبطحا على األرض من شدة الضحك

كل مساء يتسكع في . ظل المعلم متماسكا في البداية
كان األطفال . شوارع القرية وهو يشبك يديه إلى الوراء

يتبعونه، وعندما يستدير إلى الوراء، ينبطحون على األرض 
 . بالرغم من أنهم كانوا متأكدين من أنه ال يرى جيدا



خذت جوالت المعلم في القرية تقل، ثم انقطعت أ
كان ال يتجاوز أبدا شجرة التوت، يدور حولها كثور . تماما

أسرع . بس في غرفتهحذات يوم هجر األطفال وان. الطاحونة
إليه أهل جبل العنز وأكدوا له أن ما حدث لن يتكرر في 
المستقبل وتوسلوا إليه أن يعود إلى األطفال زاره إسماعيل 

 . دده بكتابة تقرير عنهوه

في البداية كان المعلم يقول كالما غامضا ال يفهم 
ته ثالثة أيام، ولما متواصل ص. بسبب تأتأته وفيما بعد سكت

خلع أهل جبل العنز باب غرفته وجدوه معلقا في أنشوطة 
 .. من السقف، وعيناه بارزتان بشكل مرعبىدلتت

 أحد من دفن المعلم الجديد في مقبرة القرية، وال
 .سكان جبل العنز يعرف حتى اآلن اسمه

*** 

كانوا . في ذلك الصباح كانت حركة الحراس شديدة
يتنقلون بسرعة من بيت إلى آخر، يخبرون الناس أن اجتماعا 

 . هاما سينظم عند الغروب تحت شجرة التوت



كانوا . عندما رفعت رأسي شاهدتهم يتقدمون مني
، بنادقهم على أكتافهم يسيرون منتظمين في صفين قصيرين

ظللت . وسهم مرفوعة كأنهم في استعراض عسكريءور
 ولما تأكد من أنهم ،واقفا أنظر إليهم فقد أثارني المشهد
. عندما وصلوا توقفوا. يقصدونني أحسست بقليل من الخوف

اقترب مني أحدهم فحدقت إلى وجهه، وخالفا لما كنت 
نتظم االخبر ثم حياني وبلغني . أتصور بدا لي شخصا مهذبا

لما عدت إلى بيتي كانت . في الصف وعادوا مثلما أتوا
كانت عاصفة الغبار قد هبت منذ وقت . شوارع القرية مقفرة

تمهلت في السير، فقد كنت منتشيا بعزلتي داخل . طويل
صمت كبير يقطعه بين حين وآخر صراخ طفل أو نهيق 

 ..حمار

لشمس مالت ا. كان الحشد هائال تحت شجرة التوت
 لفكرت وأنا أنظر إلى الحقو. للغروب وبدأت األرض تحمر

الساكنة أن يوما آخر يمضي، وللمرة األولى خطر ببالي أن 
حياتي قد تنتهي هنا، ربما أموت في جبل العنز وأدفن في 

أحسست بألم . مقبرتها وأنسى تماما مثلما حدث للمعلم
إلى توقفت وأخذت أنظر بشرود . يعتصرني في تلك اللحظة



! كم هي رائعة. الشمس التي كانت توشك آنذاك على الغروب
سرحت . .كل شيء يمضي، يجرفه التيار، هكذا يقولون

األرض تمتد حتى األفق والسماء مرعبة . نظري بعيدا
بصفائها الالنهائي، وهؤالء الناس المتجمعون تحت شجرة 

من هم : عمرها ثالثمائة سنة، ماذا يفعلون؟ فجأة تساءلت
 ء الناس؟ هؤال

بغتة سرت همهمة .  كيف جاء إسماعيليال أدر
كانت عيناه بارزتين، وشفته ! كم تغير. ورأيته وسط الناس

بدا لي أنه يعاني من مرض . السفلى المتهدلة أكثر توردا
. .يهذا هو عدو. أحسست نحوه بالشفقة للمرة األولى. خطير

 أال أصارع وهما؟  :وفي التماعة سريعة تساءلت

نظري في الحشد الجالس على األرض كقطيع جلت ب
ت إلى إسماعيل أبحث في وجهه تلك دماعز يستريح، ثم ع

المرة عن شيء غامض حدسته بشدة، شيء لم أتبينه آنذاك 
من يكون . انبجس في فجأة كماء في قرية صحراوية غافية

 هذا الرجل، وماذا يريد؟

بدأت أتعامل مع ذلك الوجه الشاحب النحيل بود ظل 
فجأة . لم يكن يعنيني ما كان يقوله آنذاك .تزايد باستمراري



بدأت صورته تغيم في عيني، وشيئا فشيئا ذابت مالمحه، فلم 
ى غير شبح أبيض طويل منتصب وسط الحشد كأنه رأأعد 

 .مشدود إلى السماء بخيوط خفية

- ٦ -  

البصر عاجز عن اختراقه . الظالم أسود كثيف
سكينة ثقيلة، كنت مستلقيا على والمكان من حولي غارق في 

الفراش أحدق إلى السقف، الكتاب الذي كان معي انتهيت من 
عندما تقلبت على الفراش . قراءته للمرة الثانية منذ حين

 أحب .غالفه أبيض ال صورة فيه. أحسست به تحت بطني
أمي بكت فرحا، . الكتب التي بال صور، ألنها ال تأسر خيالي

 الحقول وببساط سحري يحمله إلى وأبي يحلم بضوء يبهر
 . مدن لم يدخلها أبدا

نظرت إلى المصباح فتراءت لي وجوه أصدقاء 
ماتوا، أصدقاء سبحت معهم في البرك التي تخلفها أمطار 
الخريف األولى واصطدمت معهم ضفادع خضراء صغيرة 

س يبعيون متألقة، وجمع معهم سالحف كنا نبيعها يوم الخم
عمر الذي كان يأكل البصل نيئا .  بعيدةلتجار يأتون من قرى

كنا . إنها المرة األولى التي يالمسني فيها الموت. غرقامات 



وسط الوادي الفائض ننتظر األمواج الكبيرة كي نرتمي 
كان عمر يمسك بيدي ويضحك، عيناه متألقتان بفرح . فوقها
ال بد أن الماء قد . فجأة انفصلت يده فجرفته الموجة. كبير

 تفسخت فردمت الرمال دن جثته قأد الشعاب ولى أحلفظه إ
 .عظامه ونبتت فوقه حشائش برية

.  بوجع في عيني فأغمضتهما ثم فتحتهماتأحسس
هل . عيناي حمراوان. تناولت المرآة أرى وجهي بوضوح

ستعرفني أمي عندما تراني؟ قضيت زمنا طويال بعيدا عن 
ه أهلي في قرية يحكمها طاغية باسم شيء غامض اسم

هل . .إال هي. الحكومة، وباسم بطولة مضى عليها قرنان
أعيش حقيقة أو وهما؟ وهؤالء المزارعون الذين يعيشون من 

 وهم يغنون ،زراعة البطاطا، لماذا هم هكذا؟ أطفالهم أذكياء
حينما ينتهي موسم . في الحقول عندما تعرق أجسادهم

نون الزراعة، ويجمعون محاصيلهم يهتمون ببيوتهم، أو يخت
أطفالهم، أو يذهبون إلى الغابات ليعودوا منها بحطب 

 . يخزنونه للشتاء المقبل

 إسماعيل عدوي، وحراسه يجوبون .كنت يائسا
شوارع القرية في حرية، للمرة األولى منذ أن أتيت إلى جبل 



من يمنعه . العنز أحسست أن إسماعيل يهيئ لقتلى في صمت
كل ذلك السلوك من القيام بذلك؟ إسماعيل رجل ذكي، و

 لي أحد حراسه ليستطيع أن يرس. الغريب قناع يخفي حقيقته
ليس هناك شيء أفظع من أن . في الليل ليطلق علي النار
 . يقتل اإلنسان ببندقية صيد

الشمس التي ستشرق بعدي . ال أريد أن أموت
ستكون أجمل من كل الشموس التي عرفتها، ربيع األعوام 

أيام قليلة . .ف أن الموت يقترب منياآلن أعر. .المقبلة أيضا
لماذا جبل العنز؟ . .هي الإ. .لعل المدة أقصر. .تفصله عني

 .    .لكي نحيا ال بد أن نموت

لكني خائف . .ذات مرة قرأت ذلك في كتاب
ماذا ستقول أمي؟ هل يكدح أبي . .ومحاصر ويائس اآلن

 وربما . .ألنتهي هكذا؟ سأدفن هنا قريبا من المعلم األول
لكني ماذا يفيدني ذلك؟ أريد أن . .عمر لم يدفن. .ال أدفن

. .أحيا وأن أسافر وأن أعشق فأنا لست مغامرا وال بطال
وجودي كان صدفة، إسماعيل أيضا كان صدفة لكنني ال أريد 

 . .أن أفرط في ذلك



هذا وقع أقدام . . إلى سمعي حفيف مالبسىتناه
هم  ها. .رتبكاقلت م. .ظركمتأنا أن. كثيرة أسمعه بوضوح

. .هم أمام البيت ها. اندفعت إلى المصباح وأطفأته. .يقتربون
ووجوههم . .يحملون بنادق صيد. .أكاد أراهم واحدا واحـدا

لماذا يسرعون هكذا؟ كنت واقفا وسط الغرفة . .ملثمة
أغلقت الباب بالرتاج ثم أسندت إليه . ومستعدا لكل شيء

يجب أن أقاوم بكل . .يجب أن أمنعهم من الدخول. .الفراش
 ..ما أملك من قوة

كان كل . .أرهفت سمعي للحظات لكني لم أسمع شيئا
ا؟ لماذا ينمأين ذهبوا؟ هل نصبوا لي ك. .شيء حولي صامتا

 انقطع كل شيء دفعة واحدة؟ 

كنت متيقظا لكل . .تقدمت من الباب ببطء وأنصت
 فتحت الباب بهدوء كي . .ال شيء. .ال شيء. .حركة

. .ونظرت إلى السماء. . صريرا، ثم أخرجت رأسيال يحدث
كان الظالم كثيفا جدا، كأن هناك تواطئا سريا بينه وبين 

 ..الموت

أعدت السرير إلى . .أغلقت الباب ثم أشعلت المصباح
دت عليه وأغمضت عيني، وهمدت مثل حيوان تمدمكانه، ثم 



تذكرت أن غالفه . كان الكتاب قد سقط على األرض. جريح
انتبهت إلى أن .  ال يأسر خياليهوأنني أحبه هكذا، ألنأبيض 

 لم أحاول .لقد خرجت. خيطا من الدم يسيل على يدي اليمنى
كانت قطراته تسيل على . تركت الدم يسيل. أن أعالج الجرح

كنت مستكينا . .اللحاف، وكنت أحصيها، واحدة، اثنتان
 ..هذا دمي فاشربوه. ومرتخيا، ألتذ برؤية الدم

. ل ديك في القرية، وبعد لحظات جاوبه آخرصاح أو
كم هو . ها هو العالم يبدأ دورة جديدة. .ها هو الدجاج ينهض

. .كان من الممكن أال أسمعه. .!رائع هذا الصوت القديم
ما أروعك أيتها . أنصت كأنني أستمع إليه للمرة األولى

 ..اآلن يجب أن أنام. سأقول هذا للجميع! الحياة

- ٧ -  

 . نز لم تعد جبل العنزجبل الع

في . ثعتقد أن السكان ال يزالون يتذكرون ما حدأ
األمطار الغزيرة التي . صباح ذلك اليوم كان كل شيء عاديا

نزلت في األسبوع الماضي جاءت معها بقليل من البرد، 
األطفال عادوا إلى . واألرض المرتوية بالماء تغير لونها



كهل ترافقه زوجة جميلة قدم إلى القرية معلم المدرسة، فقد 
 العنز فأحبها رجال جبل لتضحك كثيرا أحبها أطفال جب

العنز، والمزارعون خرجوا إلى الحقول يتحسسون نباتات 
، ويغرسون أصابعهم في التراب ليعرفوا مدى تغلغل االبطاط

 من النوم، ظللت تلم أغادر الفراش منذ أن نهض. الماء فيه
ن ، أنظر في فضاء الغرفة، وبيممددا كجثة باردة تنتظر الدفن

 .وآخر أفكر في خوفي الذي تفاقم في الليلة الماضيةحين 

 الكالب وخارت تنبح. الخبر تناقله الناس بسرعة
األبقار، أما األطفال فقد اندفعوا نحو البوابة وغادروا 

 . المدرسة راكضين

فجأة اقتحمت القرية الصغيرة في آن واحد 
يرتدون مالبس بأشكالها مجموعات عديدة من حدادين 

وا من الجهات األربع ليقيموا بوابة يقول عنها ءوألوانها جا
إسماعيل إنها ستكون من أكبر بوابات العالم، وربما أكبرها 

 . على اإلطالق

غرقت جبل العنز ذلك اليوم في ضجيج لم تشهده أبدا 
وس والمعاول ئمن قبل، وامتأل فضاؤها بقرقعة المطارق والف

كم كان عدد . عمدة والعوارض الحديديةاأل وصرير



الحدادين؟ سكان جبل العنز يقولون إنه يتجاوز المائة، 
إال أن الشيء الذي أدهشهم هو . وبعضهم يعتقد أنه دون ذلك

السرعة التي كان ينتقل بها الحدادون وسط أكوام من الحديد 
منتشرة على مساحة واسعة ومطارق ومسامير وبراغ ولوال 

اء متعددة األشكال منصوبة على األرض بشكل وأكيار سود
منتظم تشتعل فيها النيران، ويندفع منها دخان أزرق يتصاعد 

 .ببطء إلى السماء فيكون سحابة كثيفة

ترك الرجال . نصب سكان جبل العنز في المكانا
لم يستوعبوا ما كان يحدث، لكنهم . حقولهم والنساء بيوتهن

مشهد، أما األطفال فإنهم لم كانوا حريصين على أال يفوتهم ال
وعندما جاء المعلم الجديد يبحث عنهم . يعودوا إلى المدرسة
 األطفال وركض إلى بيته، ثم عاد ينس. اندهش لما يحدث
كان سكان جبل العنز واقفين متالصقين . مع زوجته الجميلة

ولئك الغرباء وهم متين كطيور دائخة يرقبون بذهول أوصا
 بين أكوام الحديد دون أن يتصادموا يتنقلون بسرعة عجيبة 

كان كل واحد منهم يعرف أي اتجاه يسلك، . أو يرتكبوا خطأ
من حين إلى . خلية هائلةوأي شيء ينجز كأنه نحلة داخل 



آخر تسري بين سكان جبل العنز تمتمات تصحبها حركة 
 . .أرجل

جاء إسماعيل . اكتمل إنجاز البوابة قبل الغروب بقليل
. ثم اجتازها ببطء، فصفق الحدادون فرحا هيرافقه حراس

وعندما اختفى تدافع نحوها سكان جبل العنز وعبروها 
 . مزدحمين وسط صياح  شديد

شيئا فشيئا خالل المكان إال من أفراد ظلوا مسمرين 
ولما غربت الشمس . في أماكنهم يتأملون البوابة بدهشة

 . وسكنت البيوت والحقول، ذابت البوابة في العتمة

 خصص المعلم الجديد الحصة يي اليوم الموالف
وبينما كان يشرح .  للحديث عن البوابةهاألولى من درس

" إنها تخيفني: "فوائدها قال أحد األطفال وهو ينظر حوله
وبعد . انفعل المعلم انفعاال شديدا ونهر الطفل، وكاد يضربه

 : لحظات طويلة من الصمت، عاد يقول

إنها صارت  مكن أن نقولاآلن ي. .جبل العنز تغيرت -
 أنتم صغار . .إنها الحقيقة. .لست أبالغ. .مدينة

أنا أقمت أعواما كثيرة في المدن . .وال تعرفون المدن



أعرف . أعرفها جيدا. .وأستطيع أن أحدثكم عنها
ما الفرق بينها وبين . .شوارعها وبيوتها وأشجارها

عندما تكبرون . .ال شيء. .جبل العنز؟ ال شيء
ن هذه المدن، وستكتشفون أنها ال تختلف ستزورو

تماما عن مدينتكم، وأنا اآلن متأكد من أنكم 
. .ستقولون كم هو صادق ذلك المعلم. .ستتذكرونني

 . .نعم ستقولون ذلك

على وجهه، من الرجال العرق  في الحقول مسح أحد
 :وقال دون أن يلتفت إلى صديقه

 من أين أتوا بكل ذلك الحديد؟ -

 ..حكومةال. .الحكومة -

 : فجأة شرع أحدهما يغني. ظال لفترة طويلة صامتين

 . .فاطمة الث ريقي

 . .رفيقي آ

 : وبعد تردد جاوبه اآلخر

 . .بين هاك زوز الجبال



 دخان توق عالي 

كان . أحدهما يسكت فيبدأ اآلخر. استمرا في الغناء
 .صوتاهما ينتشران وسط صمت الظهيرة فيشمالن كل القرية

- ٨ -  

خالل فترة طويلة . ألسبوع فكرت في عائلتيطوال ا
تها من إسماعيل جعلتني ملكن الرسائل التي استنسيتها، ل

 . ستغرق في الذكرىأ

ابتسامة . كلما انفردت بنفسي تراءت لي وجوه أليفة
بين حين وآخر . أمي، عينا أبي المتألقتان بفرح يكاد ال ينتهي

 . يغمرني انقباض يعقبه إحساس بالخيبة

ي، وتوغلت في الحقول في اتجاه ئالبيوت وراتركت 
 . األحراش لم أكن أقصد مكانا معينا

أثناء السير، . كنت أريد أن أمشي وأن أكون وحيدا
لت مني أشياؤه فبدا لي أنني أعيش وسط عالم غامض تن

 .كحبات الزئبق

توقفت ونظرت بشرود إلى . انحدر الطريق بغتة
األولى  للمرة. ى الواديشعاب وردية تمتد بعيدا، ثم نزلت إل



وزع على يميني تت. لرملي واسعامجراه اكان . تطأه قدماي
 وعلى ، وهي تحرك ذيولهاالمرج أبقار هزيلة تنتقل ببطء

 يضرب يساري بدوي ضامر يتسلق شعبا كبيرا وهو
 . األحراش بعصاه ويغني

أنصت إلى األغنية، وبسرعة اقترن صوت البدوي 
بعد لطفل يرعى خرافا أو يقتلع في ذهني بصور موغلة في ال

وتحت ضغط . عشبا أو يركض في طريق ضيق وطويل
 يغني هأحاسيس مبهمة أحببت البدوي فجأة أحسست كما لو أن

اختفى البدوي وسط األحراش، وشيئا فشيئا خفت . ألجلي
            .    صوته ثم انقطع تماما

كان رمل الوادي أبيض ونظيفا، وكانت قدماي 
نزعت حذائي فأحسست بحباته بين . يه بسهولهتغوصان ف
واصلت السير تدفعني رغبة شديدة في مالحقة . أصابعي
صوته تملك كل حواسي، فصرت منقادا إليه بقوة . البدوي
 .أبدا لم أسمع صوتا صافيا وجميال كصوته. سحرية

 اختفى الرمل .انعطف مجرى الوادي وازداد عمقا
تركت . واستأنفت السيرانتعلت حذائي، .  الصخورتوتكاثر



الوادي، وصعدت تال صغيرا ثم انحدرت إلى منخفض 
             .   تناثرت فيه برك مياه آسنة

كان كل شيء حولي ساكنا . توقفت وأنصت من جديد
الوقت تجاوز . انتحيت مكانا مالئما، وجلست ألستريح
استلقيت على . العصر، والشمس بدأت تميل نحو الغرب

 عيني، ودون سبب أخذت أفكر في األرض وأغمضت
قمت .  الصوت، كان خافتا جدايفجأة تناهى إل. إسماعيل

ورحت أتنصته وأنا أشعر بفرح كبير يغمرني، إال أن ذلك 
أن مسافة واسعة ال أعرف فكرت الفرح بدأ يتناقص عندما 
               .    ما يتخللها تفصلني عنه

بعد . لهفاحددت مصدر الصوت، ثم انطلقت نحوه مت
كنت ال أهتم بما يوجد أمامي على . لحظات أخذت أركض

أحيانا تصطدم قدماي بصخرة حادة أو بنباتات . األرض
كنت مسكونا . شوكية موخزة، لكني لم ألتوقف عن الركض

عبرت تالال وهضابا عديدة . بصوت البدوي حتى النخاع
  .    تقدمت ازداد الصوت وضوحالماك. وعدت إلى الوادي

دما وصلت إلى المرج حيث شاهدت األبقار عن
.  انتبهت إلى أن رضوضا نبتت في قدمي،الهزيلة توقفت



كان الصوت الواضح قد شغلني عن . جلس وأرهفت سمعي
التفكير في قدمي كنت أشعر أن كل خلية في جسدي متيقظة، 

ومثل طفل حصل على ما يريد . وأني أشمل الكل داخلي
سوف ال يفلت مني هذه . .هنا. .البدوي قريب. ابتسمت
 . .سأظل أحاصره. .المرة

فجأة اختفى الصوت، وخلف وراءه صمتا موحشا 
حركت رأسي كأني أفقت من غفوة، . الخالءوسط ذلك 

. .وبسرعة التفت إلى الجهات األربع، لكني لم أشاهد شيئا
أين هو؟ اندفع جسدي إلى األمام لمالحقته : تساءلت بانفعال

بقيت مسمرا في . .ي أي اتجاه أسيرإال أني لم أعرف ف
  :مكاني، وتحول انفعالي إلى غضب فبدأت أصرخ

 ..أيها البدوي. .أيها البدوي -

ترددت أصداء صوتي، ثم تالشت في فضاء الشعاب 
الخالية جلست على األرض ثانية، وبحركة ال واعية نزعت 

أخذت أتلمس الرضوض، وعندئذ فقط . حذائي، ومددت ساقي
أحسست أنني وحيد، فاجتاحتني . الذي يداهمنيالخطر تبينت 

وبينما . رغبة قوية في االنتقام ثم إحساس باالحتقار لذاتي



كنت أفكر في البدوي تبدت لي صورة إسماعيل، وهو يخطب 
   هل سمعه البدوي؟ : تحت شجر التوت، تساءلت

بعد لحظات . تمددت على األرض وأغمضت عيني
. يح خفيفة فبخرت عرقيهبت ر. بدأت أوجاع قدمي تتناقص

أخذت الشمس تقترب من األفق إال أنني قدرت الزمن الذي 
. نهضت واستأنفت السير. يفصلها عن الغروب بساعة كاملة

قطعت كل المرج ثم انحدرت إلى . كنت أتقدم ببطء كبير
أمامي شعب كبير، قبل أن أدخله .  عبرته ثم توقفت. الوادي

 قارب التي أكرهها صورة الثعابين والع. فكرت طويال
وال أستطيع حتى النظر إليها استولت على ذهني، لكني كنت 
مصمما على عدم االستسالم وعلى بذل كل ما لدي من جهد 

. تسلحت بعصا طويلة ودخلت الشعب. ثور على البدويعلل
كنت أتقدم وأنا أضرب األحراش يمينا ويسارا، وكان ينطلق 

بالنظر إليها وهي  ىأمامي حجل بري وطيور وأرانب أتله
 ..تختفي أو تحلق

. بغتة ضاق الشعب، وامتأل بنباتات طويلة ومتشابكة
. كنت أمسك بها بيدي االثنين وأميلها كي أفتح بينها طريقا

. ستسلمأأصبت بجروح صغيرة في أصابعي، لكني لم 



واصلت عملي حتى تغلبت عليها، وبدأت أتسلق صخورا 
 :وصرخت من جديدتوقفت، وارتكزت على العصا . حادة

 . .أيها البدوي. .أيها البدوي -

 في ىوكما في المرة األولى، تردد صوتي، ثم تالش
 .الخالء

بدت األرض من ورائي حمراء، . تغير لون السحب
ألقيت بالعصا، . وأخذت األشياء حولي تغرق في الظالم

أحيانا أنزلق فأسقط وأعود إلى .  أصعد جدار الشعبتوشرع
كنت . انزعاجا شديدا، إال أنني لم أيأسانزعجت . حيث كنت

مصمما على الخروج من الشعب قبل أن تسود األرض تماما 
 فجأة عويل ي إلىطالي وتناهنوأبقى محاصرا هناك تمزق ب

 كنت أتوقف من حين .سرت بحذر قرب الصخور. ذئب
ولما خرجت من . آلخر ألتجنب المواقع الطينية الرخوة

ن الظالم قد تكاثف على كا. الشعب نظرت حولي متلهفا
. ي ما أفعلربقيت مذهوال ال أد. األرض فلم أعد أرى شيئا

عويل الذئاب يتكاثر حولي، والبدوي اختفى، وأنا أريد 
 يعل. .بعد اآلن، لقد خانني البدويال أمل لي : قلت. .خالصا

 ..أن أعود إلى جبل العنز



صعدت هضبة فلفحني . كان الطريق يرتفع وينخفض
أقعيت . . أن السحب كانت كثيفة في السماءدال ب. هواء بارد

يائسا فوق الهضبة وقربت ركبتي إلى صدري، ثم ضممت 
هبت الريح . يدي ورحت أنفخ فيهما بحثا عن قليل من الدفء

. أحسست بحباته على وجهي. فجأة، وسفت التراب من حولي
ثم لمست األرض . .ازددت انطواء ودفنت رأسي بين ركبتي

 حفنة من التراب وتحسستها ثم قربتها من أنفي غرفت. بيدي
البدوي يعرف . .!كم هي رائعة. .رائحة األرض .واشتممتها

. ، لكن أين اختفى؟يجيدا هذه الرائحة، أحسست أنه يتفوق عل
تل، لعله للعله في بيته في أسفل هذا المنحدر، أو وراء ذلك ا

 .  جالس قرب نار دافئة يذكيها بعود متيبس

- ٩ -  

حلم كان عجيبا، وهو الوحيد من بين أحالمي القليلة ال
ا أن. كنا ثالثة. زال أتذكره بوضوحفي جبل العنز الذي ال أ
كنا في مركبة . بلحية بيضاء قصيرة والبدوي وحوذي عجوز

كانت تخترق شوارع واسعة . زرقاء يجرها حصان هزيل
وبين حين وآخر، تتوقف فنتأمل أبواب . ومغبرة وخالية

 ..المدينة



تقلبت على الفراش، فأحسست بوجع في عمودي 
 ركنت أشع. مددت يدي وقلبتهما بحثا عن الخدوش. الفقري

. بحاجة شديدة إلى النوم رغم أن الوقت تجاوز الضحى
كانت صافية إال من غيمات . انحنيت قليال ألرى السماء

بعد تردد غادرت الفراش واغتسلت، لم أشأ أن . صغيرة
          .        إليها طويال في المرأة، ثم خرجتنظرت . أحلق لحيتي

رغبتي في . لم يكن لدي ما أفعله في تلك الفترة
المطالعة التي استعدتها اختفت تماما، وزياراتي ألهل جبل 

في البداية كانوا يدعونني . العنز تناقصت إلى حد بعيد
أصبحت . كولما اكتشفوا أنني أتضايق كفوا عن ذلبإلحاح، 

المفاجئ في سلوكي ويبدو أن هذا التغير . منطويا على نفسي
أحيانا . صدمهم، إال أنني كنت متأكدا من أنهم لم يتخلوا عني

أشعر أنهم يتعاملون معي كما لو أني مريض يحتاج إلى 
 . محبتهم

سرت في اتجاه الحقول بينما بدأت حرارة الشمس 
ولكي أستمتع بهذه الحرارة نزعت حذائي وواصلت . ترتفع

شعرت بفرح كما لو أني أنتقم من برد الليلة . المشي حافيا
 .الماضية



ها اقمت بدائرة كبيرة حول البيوت، أتأملها كأني أر
. ربما أراها للمرة األخيرة: قلت في نفسي. للمرة األولى

قلعة وسط قريبا تقوم دار إسماعيل كبيرة وبيضاء كأنها 
 .كان واضحا أنها طليت بالكلس حديثا. البيوت الصغيرة

حولها حارس يقطع حطبا، وإسطبل كبير داخله أبقار دفنت 
ماذا يفعل : تساءلت وأنا أنظر إليها. وسها في المعالفءر

إسماعيل؟ تخيلته جالسا إلى مكتبه يقرأ فصال من أحد الكتب 
 الذي يتسع التي ورثها عن جده، أو منبطحا على فراشه

لشخصين، يتأمل أصابع قدميه، ثم تذكرت أنه يكره الكتب، 
منذ أن دشن البوابة . وال يتحمل حتى النظر إليها فابتسمت

الشمس لم تشرق بعد، إال أن األشياء كانت . رأيته مرة واحدة
كان إسماعيل موليا ظهره لي، يمشي مستقيما رافعا . واضحة
غربا، تملكني االنطباع الذي وبينما كنت أنظر إليه مست. رأسه

بين حين وآخر يتوقف . تولد لدي عندما رأيته للمرة األولى
لم يكن بعيدا، كانت تفصلني . ويحرك يديه ثم يواصل المشي

لم أشأ أن . أردت أن ألتحق به وأتجاوزه. عنه بضعة أمتار
أزعجه أو أسخر منه فأنا متأكد اآلن من أنني لم أكن أكرهه 



 كنت مثل طفل أناني ونزق يريد أن يشبع .في ذلك الصباح
 . رغبة اجتاحته فجأة

 خيل لي .لما اقتربت منه، التفت إليه نصف التفاته
ولما .  ثم استأنفت المشي،ترددت لحظة. أنه أحس بوجودي

صرت جانبه استدرت ونظرت إلى وجهه، ثم تجاوزته دون 
لم أستطع أن أتبين أي إحساس على وجهه، . أن ألتفت إليه

م نكني متأكد من أن عينيه كانتا حمراوين كما لو أنه لم يل
بعد لحظات سخرت من نفسي وندمت . طوال الليلة الماضية

 . على ما فعلت

عدت إلى القرية وأخذت أتسكع بين بيوتها، في فناء 
على عتبة . أحدها دجاج أسود ينبش التراب بحثا عن الدود
 العاريتين بيت آخر عجوز تحك بيديها االثنتين فخذيها

.  تضفر شعر طفلة تبكيامرأةالمتهدلتين، وإلى جانبها 
وعندما كنت أتأمل وجهها، وأحاول أن أعرف سبب بكائها، 

من مشيته خرج طفل من البيت وهو يفرك عينيه، أدركت 
مه كالما لم أسمعه قال أل .المترنحة أنه نهض من النوم لتوه

ها عن رأس فأشارت بيدها إلى األمام دون أن ترفع عيني
، جسده نحيل وقضيبه الصغير ا كان الطفل عاريا تمام.ابنتها



تقدم بضع خطوات ثم استدار فصارت . يتدلى بين فخذيه
أقعى وباعد قدميه، وبدأ عمود رقيق من . مؤخرته قبالتي

شعرت . براز أحمر ضارب إلى السواد ينزل ببطء من جسده
 .بخجل شديد، فأدرت رأسي ومضيت

*** 

مس في قلب السماء عندما وصلت إلى أصبحت الش
لم أكن . إلى هناكقدماي ال أدري كيف قادتني . الدكان

أعرف التاجر معرفة جيدة، وبالرغم من ذلك كنت أحس 
 وال شيء يربطه سوى زدائما أنه ال ينتمي إلى أهل جبل العن

 . أنه يبيعهم ما يحتاجونه من سلع

ة لم  بحرارياستعد التاجر لخدمتي بعد أن سلم عل
شتري شيئا قدم لي أولما اكتشف أني ال أريد أن . أكن أتوقعها

 . كرسيا قديما وجلس على األرض بجانبي

.  كان يحتوي على رفين فقط.لم يكن الدكان كبيرا
فوق أحدهما علب وصناديق وقطع من الصابون، وفوق 

 كان التاجر ينظر .اآلخر أكياس من السكر والدقيق والتوابل



أحسست . آخر كأنه ينتظر مني أن أقول شيئا بين حين ويإل
 : فجأة قال منزعجا. أن زياراتي له أربكته

 ..الحرارة شديدة -

 : وافقته بإشارة برأسي ثم قلت

 . .الحرارة شديدة في الصيف هنا -

من ذلك المكان كان المشهد جميال في مثل تلك 
ما لون األرض وسط تلك . كل البيوت كانت أمامنا. الساعة

 هذه األلوان ني دائما تثير. عبثا حاولت أن أعرفالحرارة؟
 ..لون البطاطا مثال. التي ال أستطيع أن أحددها

ظللت أنظر إليه . وراء البيوت شاهدت طفال يركض
على وجهه حبات . عندما وصل كان يلهث. وهو يقترب منا
دخل التاجر إلى الدكان يتبعه الطفل، سمعته . عرق متناثرة

بعد . ي مكاني كأن شيئا لم يحدثبقيت ساكنا ف. يصرخ
سار . لحظات خرج الطفل يحمل شيئا لم أستطع أن أتبينه

وحينما كنت . خطوات قليلة حاني الرأس ثم عاد إلى الركض
أرقبه وهو يبتعد عاد التاجر إلى مكانه وهو يقول بلهجة 

                       :           متبرمة



 ..التجارة أصبحت خاسرة -

 : ال أزال أراقب الطفلقلت وأنا 

 لماذا؟  -

 ..ألن ال أحد يدفع. .لماذا؟ -

وبعد لحظات طويلة تصورته خاللها يفكر . صمت
 : في عشاء الليلة أضاف

 ..ال أحد يدفع. .ال أحد يدفع -

 :بتسمأأردت أن أخفف من يأسه فقلت وأنا أحاول أن 

 ..كلهم سيدفعون. .ال مفر من الدفع -

 :قاطعني بلهجة حادة

منذ عشرة أعوام . .رفهم جيدا هؤالء الناسأع. .أبدأ -
 .   .أتعامل معهم

فكرت في أن أتركه وأعود إلى . نهض ودخل الدكان
ملت . البيت لكنني خفت من العزلة التي تنتظرني هناك

 في الركن، موليا اكان واقف. بجسدي ونظرت إلى التاجر
التقت . عندما استدار اكتشفت أنه يأكل شيئا ما. ظهره لي



تنا فابتسم ثم عاد إلى حيث كان واستلقى على بطنه وهو نظرا
 . ال يزال يمضع

 : قلت وأنا أحدق في قدميه الحافيتين

 تعرفه جيدا؟ . .إسماعيل -

فهمت من اإلشارة التي رسمها برأسه أن سؤالي 
 :  باغته، وبرغم ذلك أجابني وهو يرفع قدميه ويحركهما

 . .منذ زمن طويل. .أعرفه. .نعم -

 ي، كأنه يريد أن يعرف وقع ما قاله عليظر إلاستدار ون
 : ثم أضاف

. .ةديعشهرته بلغت القرى الب.. إسماعيل رجل عظيم -
 . وقريبا سينتخب نائبا في البرلمان

 نائب في البرلمان؟ -

 . .قريبا إن شاء اهللا. .نعم -

 متى؟  -

. .سمعت أيضا أنه سيشتري سيارة. .ال أدري -
 ..ستكون أول سيارة في جبل العنز



 : ه للحظة ثم أضاف بلهجة ساخرةقهق

 . .لكنه ال يستطيع أن يقودها -

 ..سيستأجر سائقا -

ما قيمة السيارة إذا لم يقدها اإلنسان . .!يستأجر سائقا -
 بنفسه؟ 

تقلب التاجر . داح على األرضنبدأ ظل الدكان ي
. وأخذ يتقدم وهو يجرجر جسده إلى أن أصبح رأسه في الظل

 رفع رأسه وقال وهو يدعك وبعد لحظات. توسد يديه ونام
 :وجهه

 نمت كثيرا؟  -

 : قلت مبتسما

 . .خمس دقائق تقريبا -

 :قال وهو يدخل الدكان

 .     البارحة لم أنم جيدا -

 :ولما خرج أضاف

 ..رأيت حلما مخيفا -



لم . له عن حلمهأنه كان ينتظر مني أن أسأأحسست 
أني كنت وال أزال أحب االستماع إلى قصص  أفعل ذلك رغم

لم تكن لدي أي رغبة وسط تلك الحرارة الشديدة في . ماألحال
 ..الحديث عن شيء له عالقة سرية بالليل

 :وهو يحدق إلى عيني اقترب مني ثم قال

 ..يقولون إنك ستتزوج -

 :قلت مبتسما

 !أتزوج -

 ..بت البزي. .نعم -

 :عندئذ نهضت واقتربت منه

 من قال لك ذلك؟ ! بنت البزي -

 ..كل الناس -

مضت . لظوانبطح التاجر في العدت إلى مكاني، 
لحظات طويلة فكرت أثناءها في أشياء كثيرة، وبعد تردد 

 : سألت التاجر

 وهل هي راضية؟  -



 :  قال دون أن ينظر إلى

 ..هذا الشهر رفضت خطيبا آخر. .سمعت أنها تحبك -

 ..ني لم أسمعكل -

 : قاطعني -

 تيقول إنها خرج. أبوها طلب مني أن أحدثك عنها -
 ..ريد سواكمن طاعته وال ت

وجه مستدير، . .أعرفها. .نعم. .خديجة بنت البزي
 ولكن لماذا أنا؟. .وعينان سوداوان واسعتان

بطاطا جيدة، ورجل ! أية قرية هذه. .جبل العنز
 .يعيش في أوهام لذيذة، ونساء يعشقن في صمت

- ١٠ -  

 أزرق وشفاف، والحرارة ثقيلة كعادتها في الفضاء
 ةالحقول ثالثة كالب تركض منحدرفي أحد . مثل ذلك الوقت

بين أتالم بلون البن، وعجوز منحن على محراث خشبي 
 . يجره حصان هزيل



دخلت جبل العنز شاحنة زرقاء وطافت في الشوارع 
كان يقودها رجل بدين يضع . وزميرها الحاد يخترق الصمت

على عينيه نظارة سوداء ويضحك كثيرا ويلوح بيده كلما 
كان الغبار الذي أثارته . و عجل ضائعاعترض طريقه طفل أ

. أجفلت أبقار ونبحت كالب وقاقت دجاجات. الشاحنة كثيفا
بها بينما توقف اوسهن من نوافذ البيوت وأبوءأطلت نساء بر

بعض الرجال عن العمل في الحقول وظلوا يحدقون من بعيد 
إلى الشاحنة وهي تتقدم وسط القرية ثم تتجه إلى المدرسة 

منذ أن نظم في ساحتها أول . وقف أهل جبل العنزتماما كما ت
اجتماع أصبح الناس مقتنعين أن المدرسة تحولت إلى مكان 

 . رسمي يستقطب كل ما يطرأ على القرية من تغيرات

اقتربت الشاحنة ببطء من شجرة التوت حتى كادت 
 وعجالتها ملطخة ،كانت قديمة. تالمس جذعها ثم توقفت

 راح هق وبعد أن نفض الغبار عن ثياب نزل السائ.بنثار الوحل
وأول ما يثير االنتباه في . كان قصير القامة. ينظر حوله

الكثيفان اللذان يظلالن عينيه الصغيرتين، وجهه حاجباه 
نه أ ينظر إلى سرواله ويالحظ مشيته المستقيمة نويخيل لم

اقترب من شجرة التوت ولمس جذعها بيديه . عقيد متقاعد



 إلى أغصانها، وبعد لحظة عاد إلى ع رأسهاالثنين، تم رف
 كانتا تجلسان على المقعد امرأتينالشاحنة، وبدأ يتحدث مع 

 الشاحنة هجر المعلم وتالميذه تمنذ أن توقف. األمامي
 . مقاعدهم والتصقوا بالنوافذ يراقبون بدهشة ما يحدث أمامهم

كان السائق يلتفت من حين إلى آخر حوله، ثم ينظر 
 كفجأة ارتفع صوته وسط ذل. كأنه ينتظر أحداإلى ساعته 

. لم يفهم التالميذ وال المعلم ما كان يقوله. الصمت الشامل
كان يتكلم بسرعة عجيبة، وكان رأسه يتحرك ويداه ترتفعان 

كان المعلم . اختلط صوته بصوت إحدى المرأتين. وتنخفضان
 وتالميذه أثناء ذلك متالصقين وهامدين كأنهم يشاهدون فصال

بغتة سكت الرجل القصير فسكتت . من مسرحية مثيرة
أكب السائق رأسه على إفريز نافذة الشاحنة، بينما . المرأة

.  وبدأت تمشي حانية الرأس،نزلت المرأة التي كانت تشاجره
جسدها نحيل، وشعرها األصفر معقوص، ومن أذنيها يتدلى 

 لما اقتربت من القسم رفعت رأسها فشاهدت. قرطان كبيران
المعلم وتالميذه، تراجعت ثم توقفت، وراحت تنظر إليهم 
مندهشة، وبعد لحظات عادت إلى الشاحنة فابتسم المعلم دون 

أخذت المرأتان تطالن من النافذة . أن يحيد عنها بنظره



اجتاز . وتضحكان، وبين حين وآخر تهمس إحداهما لألخرى
 .    السائق ساحة المدرسة واتجه إلى البيوت

 التالميذ اقتربوا من الشاحنة في هدوء، لما خرج
في البداية كان . شرعت إحدى المرأتين تغني. وأحاطوا بها

 ازداد التالميذ اقترابا من .صوتها واطئا، وشيئا فشيئا ارتفع
الشاحنة وظلوا مسمرين في أماكنهم إلى أن نهرهم المعلم، 
عندئذ تفرقوا ومضوا في تعثر حتى اختفوا في شوارع 

  .القرية

*** 

 ..انتشر بسرعة شرقا وغربا. النبأ هز كل القرية
. شماال وجنوبا مثلما ينتشر أي خبر غريب في قرية صغيرة

يدخلون البيوت دون أن يستأذنوا . حراس إسماعيل مستنفرون
. .جبل العنز أصبحت مدينة. "وينتقلون راكضين في الشوارع

 ."..الفرقة التي جاءت من أشهر فرق العاصمة

 الذي اعتادت أن تستقبل به جبل العنز ليلها الهدوء
أصوات متنافرة ترتفع . استحال في ذلك اليوم إلى صخب

رجال منفعلون يلعنون . نداء وصراخ وعويل. وتتداخل



مراهقون . أطفال يبكون من اإلهمال والوحدة. نساءهم
يتناقشون في أحد الحقول حول عدد النساء في الفرقة 

باهللا أنه شاهدهن جيدا ألن الشاحنة حدهم يقسم أ. الموسيقية
مرت قريبا منه، خمس نساء كلهن جميالت، وجوههن 

ويؤكد آخر أنهن ثالث، . عريضة وعيونهن واسعة وسوداء
اثنتان قصيرتان وواحدة طويلة القامة وبيضاء البشرة، بينما 

 .  واحدة ذات شعر طويلامرأةيذكر ثالث أنه لم يشاهد سوى 

  :رجع صداه في الحقولفجأة هدر صوت غليظ ت
 . .أنتم الليلة على موعد مع حفل كبير. .ال تتخلفوا"

 ..".ال تتخلفوا

 على ت مضاء بفوانيس كبيرة نصبكان مكان الحفل
 من شجرة التوت تتدلى لمبات ملونة، وأمام أحد .براميل

 منصة من الخشب وضعت عليها تأبواب المدرسة أقيم
 صعد السائق إلى .يةبطاريات وميكروفونات وآالت موسيق

توقفت حركة . المنصة، وبعد لحظات التحقت به المرأتان
ن إلى المنصة فأهل ونشدت العيااألرجل وانقطع الحديث و

جبل العنز يريدون أال يفوتهم أي شيء من هذا المشهد، 
 بغتة شاهدوه كما . وكالعادة فاجأ إسماعيل الناس بحضوره



 بطيئة ى المنصة بخطكان يتقدم من. لو أنه طلع من األرض
، كان ينظر يمينا ويسارا، ويبتسم من حين ةتضفي عليه هيب

وتوقف أمام طفل . إلى آخر، ويشد على األيدي التي تمتد إليه
. جدتيهووانحنى لتقبيله وسأله عن أسماء أبيه وأمه وجديه 

وعندما صعد إلى المنصة صفق أعضاء الفرقة الموسيقية 
. تمر التصفيق لحظات طويلةاس. فتبعهم سكان جبل العنز

كان إسماعيل يتنقل فوق المنصة وهو يحيي بيديه االثنين 
فجأة صعد أحد الحراس فوق برميل، وأخذ . سكان جبل العنز

"  عاش إسماعيل.عاش إسماعيل ":يصرخ بصوت أجش
فشرع الناس يرددون بحماس وبأصوات متنافرة وغير 

خفت الهتاف وعندما نزل الحارس " عاش إسماعيل ":منتظمة
 . والتصفيق، ثم انقطعا بإشارة من السائق

للمرة . كان إسماعيل يرتدي بدلة زرقاء وربطة عنق
بدا لي وسط ضوء الفوانيس . األولى أراه في مالبس جميلة

أحسست بألم خفيف وقلت في نفسي هذه هي . أنيقا وسعيدا
 ه هذا حفل.ها هو يلتذ بانتصاره. المناسبة التي يبحث عنها

. بوابة وحراس وفوانيس ومنصة وفرقة موسيقية. قيقيالح
وحين كان سكان . ومزارعون يصفقون له ويتوجونه ملكا



خرج ورقة من جيبه وشرع  إليه أنجبل العنز يتطلعو
." .ننساه أبدا نه ليوم مشهود في جبل العنز يوم لنإ ":يخطب

 وسط ىعيناه متألقتان ووجهه تبد. كان صوته قويا وواضحا
جست من ذاكرتي صورته وهو بنا. ضوء أشد بياضاهالة ال

واقف في أرض مقفرة يحرك الرمل بعصاه، وتلته ذكريات 
 . بعيدة تدفقت فجأة كأن المشهد حولي أثارها دفعة واحدة

صحوت على تصفيق حاد فشاهدت إسماعيل يغادر 
بدأت الفرقة تعزف، وشرعت . المنصة ثم يختفي في الظالم

ان سكان جبل العنز في البداية ك. إحدى المرأتين تغني
طربوا  يستمعون بهدوء وانتباه، وبعد لحظات قصيرة

 .مع األغنية وأخذوا يتابعون لحنها بالتصفيق وتجاوبوا
تحمست المغنية فرفعت صوتها إلى حد الصراخ ثم شرعت 

لما . تتمايل بخصرها وتموج صدرها فاشتد حماس الناس
بينما صعدت صاحبة انتهت األغنية انسحبت المرأة بسرعة 

كان فستانها . الشعر األصفر إلى المنصة وبدأت ترقص
 وكلما استدارت برزت ،الالمع مشقوقا إلى أعلى الركبتين
أثارت الرقصة بعض . فخذاها الشبيهتان بفخذي كلبة هزيلة

. الرجال فاستولى عليهم الحماس وأخذوا يرقصون متصايحين



موا الهدوء، لكنهم أسرع إليهم الحراس وطالبوهم بأن يلتز
كانت . استمروا في الصياح، وبعضهم هدد بإفساد الحفل

حماس الرجال أثارها، فتضاعفت سرعة . الراقصة فرحة
حركاتها، وصارت تقفز فوق المنصة كدجاجة مرتاعة وهي 

 .تعري فخذيها وترجرج نهديها المتهدلين

انتابتني كآبة .  المدرسةتتسللت من الحشد وغادر
تجولت لفترة قصيرة بين . اس باالشمئزازممزوجة بإحس
 .  ثم عدت إلى بيتي واستلقيت على الفراش،الحقول الساكنة

كان . من النافذة كنت أستطيع أن أرى القمر بوضوح
كنت أسمع الموسيقى يتخللها بين وقت . مكتمال في تلك الليلة

مرة أخرى يفاجئ إسماعيل أهل . قوآخر صياح أو تصفي
. .فرقة موسيقية تزور جبل العنز. رح اآلنإنه ف. جبل العنز

 وأبي أال يزال يحلم بدار واسعة؟

تقلبت على الفراش وتذكرت الفترة التي كنت أراقب 
األيام تمضي بسرعة . فيها أظافري وأفكك آلة الحالقة

أبوها سلم لها . والزمن يراكم وطأته وبنت البزي عاشقة
ام جيدة كبطاطا وبطاطا هذا الع. .األمر، وهي ال تريد سواك

نهضت من الفراش وارتفقت إفريز . .األعوام الماضية



. .وحده القمر يلتمع بالضوء. .النافذة، ورحت أرقب القمر
 !أيها القمر دلني على ينبوعك أيها القمر

 .  ينبضانيرأسي بين يدي، أحسست بصدغدفنت 
 ووجهي يشتعل من ،أصابعي باردة. .ها هو الدم يطرق بابي

. . على بالي أبدارة فكرت في شيء لم يخطفجأ. الحمى
 . .حملت سكينا وخرجت. .إسماعيل وحيد اآلن

- ١١ - 

بدا لي . كان بيت إسماعيل هادئا عندما وصلت إليه
توقفت وأنصت إلى . تحت ضوء القمر أكبر من عادته

إسماعيل . تلمست السكين فأحسست بمقبضه دافئا. الموسيقى
. سأكون بطال هذه الليلة. وحيد اآلن كملك تخلى عنه شعبه

اندهشت من . القتل لعبة جميلة وخطيرة. يسأمتحن نفس
جسدي محموم بحقد تراكم خالل سنوات عديدة من . غضبي
. دفعت الباب واجتزت الساحة.  أن ألعب اآلني عل.الطغيان

.  ضوء خفيف في إحدى النوافذ، وباب موارب على يميني
اجهة يتوقعها بين  ينتظرني مستعدا لمولهل كان إسماعي

طيسية ا مغنة إلى الضوء كما لو أن قوت وأخرى؟ اندفعةلحظ



فتحت الباب ببطء ودخلت فوجدت نفسي وجها . تشدني إليه
                            .          لوجه مع إسماعيل

رفع رأسه . كان منبطحا على الفراش كثور هرم
ض على شيء وتقدم بجذعه وهو يمد يديه كأنه يريد أن يقب

بعد لحظة تبادلنا خاللها النظر، تراجع بجذعه، واستند . ما
كان قد نزع الجاكتة . بظهره إلى الجدار وهو يكتف ذراعيه

وربطة العنق، وبينما كنت أنظر إلى ياقة قميصه التي لم 
 : يسوها كما ينبغي قال

 . .جئت -

بقيت صامتا فأضاف بلهجة أحسست أنها تنطوي 
 :على سخرية خفيفة

 . .توقعت مجيئك -

حدقت إلى عينيه، وتلمست السكين كما لو أني أريد 
 . أن أتأكد من أنه ال يزال في جيبي

حضورك في . .أعرف أنك ال تحب االحتفاالت -
كنت بعيدا عن . .بغتة شاهدتك. .المدرسة فاجأني

منذ أن . نت أرعى وجهك جيداغم ذلك كالمنصة، ور



 مثلما فعلت قدمت إلى جبل العنز لم أحدق إلى وجهك
كنت أخطب وأراقبك، وفي لحظة ما بدوت . منذ حين

 ..لي كئيبا فأشفقت عليك

 بارد باغته، ثم ءضم قدميه كأنه يحتمي من هوا
 :استلقى على جنبه األيمن وواصل وهو ينظر إلى األرض

إنك تشبهه . .كلما رأيتك تذكرت صديق طفولتي -
أكاد أرى . .أتذكر مالمح وجهه اآلن. .كثيرا
علمني .. لتماعة الدائمة في عينيه الخضراويناال

 فكي. .علمني كيف أركب حمارا سائبا. أشياء كثيرة
كيف أقبض على ضفادع . . لطائر حذرانصب فخأ

 ريشها ثم ف كنا نصطاد قبرات وننت.المستنقعات
نسرحها، ونبول في حفر صغيرة فتخرج منها 

 أنعقارب سوداء وصفرا نروع بها األطفال بعد 
 . ذيولهانقطع 

 : رفع رأسه وأمرني وهو يتطلع إلى

                  .      .لك الكرسيذاجلس على . .اجلس -



أحسست فيما بعد أنني ارتكبت . ترددت ثم جلست
 يخطأ ونفذت أمرا كان ينبغي أن أرفضه، لكني أقنعت نفس

 بأن ما فعلته يولد في نفسه اطمئنانا يساعدني على تنفيذ 
 .ما عزمت عليه

 إلينا صياح حاد، فمد عنقه ومال بجسده إلى ىاهتن
 .الباب

. اآلن أستطيع أن أقول إنني أنجزت ما كنت أحلم به
عظام جدي . .مشاريعي نفذتها في األوقات التي حددتها لها

أقمت بوابة جميلة، .  ودفنتها في قبر يليق بها،عثرت عليها
عرف أ. ستقدم لجبل العنز فرقة موسيقية كبيرةأواستطعت أن 

أنك ال تحب جبل العنز وتسخر من كل ما يحدث فيها لكني 
 الذي ك ستغير رأيك أعتقد أنك الشخص الوحيدمتأكد من أن

يستطيع أن يدرك أهمية ما أنجزت لو تخليت قليال عن 
أشعر أنني ال أكرهك، وأحيانا يبدو لي  . أنانيتك وكبريائك

 ألنك تشبه  لك شيئا من المحبة ال أدري لماذا، ربمانأنني أك
 قد حلت هأحيانا أتساءل ما إذا كانت روح. صديق طفولتي

 ..في جسدك



 ي برأسه، وراح يحدق إلىالتمعت عيناه، واستو
خيل لي أنه يريد أن يعرف رأيي في مسألة . بشكل أربكني

               :          فقلت كي أتخلص من تحديقه،الحلول

 . .ال أدري -

 :ي عينيه إلى شرودردد وقد استحال التساؤل ف

 . .نعم. .نعم -

 :  عن تماسك وأضافئثم حرك رأسه حركة تنب

 خيالي لم يعد يسعفني، ؟ماذا يمكن أن أفعل اآلن
سأعترف لك بشيء لم أجرؤ على . .والعالم من حولي يتقلص
 دق. .أفرحني استقرارك في جبل العنز. االعتراف به من قبل

. .كأكذب عليريبا، لكني لم غيبدو لك هذا االعتراف 
ألن ما كنت تقوم به يتنافى . .في فترة ما حاصرتك. .صحيح

. . كنت أشعر أنك هناكوبالرغم من ذل. .يتماما مع طموحات
 لم .ي بمراقبتكلفترة طويلة كلفت حراس. .أنك قريب مني

 أن أنام أقرأ قبل. .نما االطمئنان عليكإ ويكن هدفي إزعاجك
. .ل ما قمت به طوال اليومتبت عنك وأتخيكل التقارير التي ك

. ج ينبش األرضأتخيلك واقفا أمام بيت صغير تنظر إلى دجا



 أثناء بحثك عن البدوي ك يدور في ذهناأحاول أن أعرف م
عترف أن أ. في الوادي وما يمكن أن تقوله له لو عثرت عليه

لماذا كنت تصر . مالحقتك له أثارتني وشغلتني أليام عديدة
لكني مقتنع إلى حد  ير تفسر ذلك بالخوف،على التقائه؟ التقار

 .. تحب الظالم والعزلةكاآلن بأنك رجل شجاع، وأن

ت حة العنق ترأيت ربطسي أحين استدرت بر
 أدركت أنه نزعها بيده اليمنى، وأنه لم يلق بها .السرير
 من بين أصابعه مثلما تسقط ت واعية، وإنما سقطةبحرك

 .صحيفة من يد رجل غلبه النوم

اإلنسان الذي يخاف العزلة . .يضا أحب العزلة أانأ
جدي كان يقضي ساعات كاملة . .إنسان فاشل وضعيف

" أريد أن أستمع إلى حركة العالم"صامتا ومنطويا على نفسه 
 ا وهو يمد يديه إلى األمام كان يمارس طقسا قديم،يقول لي

يداه ." .متاص. .صمتا" "ما معنى حركة العالم جدي؟"
أكاد "طان على رأسي، وأصابعه تتلمس شعري الغليظتان تسق

 فأكاد أسمع صوت الماء تتشربه أليا. .أسمع دقات قلبي
 ةوقأة دجاجق إلى عينيه وأنصت فأسمع قأحد." .الشجرة



 على أن نأراه . ".قوقأة دجاجة" "ماذا؟" " سمعتيجد"
  .ابتسامة راودت شفتيه في تلك اللحظة لكنه قمعها

مينه خافت، ونور القمر ضوء المصباح الذي على ي
رحت . الذي يتسلل إلى الغرفة من النافذ المفتوحة يكاد يحجبه

أتأمل شعلة المصباح بينما واصل إسماعي الكالم بصوت 
 :  يءبط

لقد تقدمت بي السن كما . .رحيلك سيكون نهايتي -
لما علمت أن بنت البزي تعشقك فرحت . .ترى

 . .وتمنيت أن تتزوجها

 في تلك اللحظة بلهجة من يريد أن ال أدري لماذا قلت
 .يدفع عنه تهمة خطرة

 ..إنها إشاعة -

  :أضاف ال مباليا

انتظرت طويال لكن . .يقولون إن الحب مثل الريح -
 . .يالريح لم تهب عل

تقلب واستلقى على ظهره تماما مثلما وجدته عندما 
شبك يديه، وأسند إليهما رأسه وبعد لحظات من . وصلت



 توبينما كن.  لم يعد لديه ما يقولهالصمت خيل لي أنه
 إلى بكاؤه ىأتساءل ما إذا كان الوقت مناسبا لقتله، تناه

رأيت الدموع تسيل حدقت إلى وجهه وأنا أقترب منه، ف
 !".تبكي"على خديه قلت 

لم أفعل ذلك ألنني أشفقت عليه وإنما لكي ألعب 
اللعبة حتى نهايتها غطى وجهه بيديه كأنه يداري خجال 

بعد لحظة قصيرة ارتفع . ل البكاء دون أن يقول شيئاوواص
نهضت وأخرجت السكين ثم تقدمت . بكاؤه وتحول إلى نشيج

فجأة أزال يديه عن وجهه، ولما شاهدني اتسعت عيناه . منه
 لي من قوة يغرزت السكين بكل ما بق. من الخوف وصرخ

. أمسك بعنقي وحاول أن يضغط عليها بيديه. في صدره
رجت السكين، ولما غرزته مرة ثانية سمعت تراجعت وأخ

.  من الدم على قميصهةارتطامه بعظام صدره ورأيت لطخ
 . ظللت أتراجع إلى أن بدأت يداه ترتخيان حول عنقي

عندما خرجت، توقفت قليال أمام الباب، وتطلعت إلى 
كان القمر ملتمعا، وكانت الفرقة الموسيقية تعزف . السماء

          .         لحنا رديئا
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